





ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT
WINDOWS 7 HOME PREMIUM SERVICE PACK 1
Οι παρόντες όροι της άδειας χρήσης συνιστούν σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και
·	τον κατασκευαστή του υπολογιστή που διανέμει το λογισμικό μαζί με τον υπολογιστή ή
·	τον υπεύθυνο εγκατάστασης του λογισμικού που διανέμει το λογισμικό με τον υπολογιστή.
Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους αυτούς. Ισχύουν για το προαναφερθέν λογισμικό, το οποίο περιλαμβάνει τα αποθηκευτικά μέσα στα οποία το λάβατε, εφόσον υπάρχουν. Οι όροι της άδειας χρήσης σε έντυπη μορφή, οι οποίοι ενδέχεται να συνοδεύουν το λογισμικό, υπερισχύουν έναντι τυχόν όρων άδειας χρήσης σε ηλεκτρονική μορφή. Οι παρόντες όροι ισχύουν επίσης για τα παρακάτω στοιχεία της Microsoft
·	ενημερώσεις,
·	συμπληρώματα,
·	υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet και
·	υπηρεσίες υποστήριξης
για το παρόν λογισμικό, εκτός εάν υπάρχουν άλλοι συνοδευτικοί όροι για τα εν λόγω στοιχεία. Σε αυτήν την περίπτωση, ισχύουν οι άλλοι συνοδευτικοί όροι.
Εάν λάβετε ενημερώσεις ή συμπληρώματα απευθείας από τη Microsoft, η Microsoft και όχι ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος εγκατάστασης, σας παρέχει την άδεια χρήσης για αυτά.
Εφόσον χρησιμοποιείτε το λογισμικό, σημαίνει ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους. Εάν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους, μην χρησιμοποιήσετε το λογισμικό. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον υπεύθυνο εγκατάστασης για λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική επιστροφής του. Πρέπει να συμμορφώνεστε με τη συγκεκριμένη πολιτική, η οποία ενδέχεται να περιορίζει τα δικαιώματά σας ή να απαιτεί την επιστροφή ολόκληρου του συστήματος στο οποίο έχει εγκατασταθεί το λογισμικό.
Όπως περιγράφεται παρακάτω, εφόσον χρησιμοποιείτε το λογισμικό, σημαίνει ότι δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη διαβίβαση ορισμένων πληροφοριών ηλεκτρονικού υπολογιστή κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης, επικύρωσης και σχετικά με υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet.
Εάν συμμορφώνεστε με τους παρόντες όρους της άδειας χρήσης, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα για κάθε άδεια χρήσης που αποκτάτε.
1.	ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ.
a.	Λογισμικό. Το λογισμικό περιλαμβάνει λογισμικό λειτουργικού συστήματος για επιτραπέζιους υπολογιστές. Το λογισμικό δεν περιλαμβάνει υπηρεσίες Windows Live. Οι υπηρεσίες του Windows Live είναι διαθέσιμες από τη Microsoft με ξεχωριστή σύμβαση.
b.	Μοντέλο χορήγησης άδειας χρήσης. Η άδεια χρήσης αφορά το λογισμικό ανά άδεια αντιγράφου και υπολογιστή. Ένας υπολογιστής είναι ένα σύστημα φυσικού υλικού με μια εσωτερική συσκευή αποθήκευσης που έχει δυνατότητα να εκτελεί το λογισμικό. Ένα διαμέρισμα ή ένα blade υλικού θεωρούνται ότι είναι ξεχωριστός υπολογιστής.
2.	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ.
a.	Ένα Αντίγραφο ανά Υπολογιστή. Η άδεια χρήσης λογισμικού είναι μόνιμα αντιστοιχισμένη στον υπολογιστή με τον οποίον διανέμεται το λογισμικό. Αυτός ο υπολογιστής είναι ο "υπολογιστής με άδεια χρήσης". 
b.	Υπολογιστής με Άδεια Χρήσης. Επιτρέπεται η χρήση του λογισμικού σε έως δύο επεξεργαστές του υπολογιστή με άδεια χρήσης κάθε φορά. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τους παρόντες όρους άδειας χρήσης, δεν επιτρέπεται η χρήση του λογισμικού σε οποιονδήποτε άλλο υπολογιστή.
c.	Αριθμός χρηστών. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τους παρόντες όρους άδειας χρήσης, η χρήση του λογισμικού επιτρέπεται μόνο σε έναν χρήστη κάθε φορά στον υπολογιστή με άδεια χρήσης.
δ.	Εναλλακτικές Εκδόσεις. Το λογισμικό ενδέχεται να περιλαμβάνει περισσότερες από μία εκδόσεις, όπως εκδόσεις 32 bit και 64 bit. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε μόνο μία έκδοση κάθε φορά. Εάν ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος εγκατάστασης σας παράσχει με μία μόνο επιλογή ανάμεσα σε εκδόσεις γλωσσών, ενδέχεται να χρησιμοποιήσετε μόνο τη μία έκδοση γλώσσας που επιλέγετε.
3.	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ.
a.	Πολυπλεξία. Υλικό ή λογισμικό που χρησιμοποιείτε για
·	την ομαδοποίηση συνδέσεων ή
·	τη μείωση του αριθμού συσκευών ή χρηστών που έχουν απευθείας πρόσβαση στο λογισμικό,
(ενίοτε αποκαλείται "πολυπλεξία" ή "ομαδοποίηση"), δεν μειώνει τον αριθμό αδειών χρήσης που χρειάζεστε.
b.	Στοιχεία Γραμματοσειρών. Ενώ εκτελείται το λογισμικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις γραμματοσειρές του για την εμφάνιση και εκτύπωση περιεχομένου. Επιτρέπεται μόνο
·	η ενσωμάτωση γραμματοσειρών σε περιεχόμενο σύμφωνα με τους περιορισμούς ενσωμάτωσης στις γραμματοσειρές και
·	η προσωρινή λήψη τους σε έναν εκτυπωτή ή άλλη συσκευή εξόδου για την εκτύπωση περιεχομένου.
c.	Εικονίδια, Εικόνες και Ήχοι. Ενώ εκτελείται το λογισμικό, επιτρέπεται να το χρησιμοποιήσετε, αλλά όχι να κάνετε κοινή χρήση των εικονιδίων, εικόνων, ήχων και των πολυμέσων του. Τα δείγματα εικόνων, ήχων και πολυμέσων που παρέχονται με το λογισμικό προορίζονται αποκλειστικά για μη εμπορική χρήση από εσάς.
δ.	Χρήση με Τεχνολογίες Δημιουργίας Εικονικού Περιβάλλοντος. Αντί να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό απευθείας στον υπολογιστή με άδεια χρήσης, μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό σε ένα μόνο εικονικό (ή διαφορετικά προσομοιωμένο) σύστημα υλικού στον υπολογιστή με άδεια χρήσης. Όταν χρησιμοποιείται σε εικονικό περιβάλλον, το περιεχόμενο που προστατεύεται από την τεχνολογία διαχείρισης δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου, τεχνολογία BitLocker ή από οποιαδήποτε τεχνολογία κρυπτογράφησης μονάδων δίσκου πλήρους τόμου ίσως να μην είναι εξίσου ασφαλές με το προστατευμένο περιεχόμενο που δεν ανήκει σε εικονικό περιβάλλον. Πρέπει να συμμορφώνεστε με την εγχώρια και διεθνή νομοθεσία που ισχύουν για τέτοιου είδους προστατευμένο περιεχόμενο.
ε.	Συνδέσεις συσκευών. Επιτρέπεται σε έως 20 άλλες συσκευές να έχουν πρόσβαση σε λογισμικό που έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή με άδεια χρήσης, μόνο για χρήση των Υπηρεσιών αρχείων, των Υπηρεσιών εκτύπωσης, των υπηρεσιών Internet Information Services, της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet και των Υπηρεσιών τηλεφωνίας.
στ.	Τεχνολογίες απομακρυσμένης πρόσβασης. Επιτρέπεται η απομακρυσμένη πρόσβαση και χρήση του λογισμικού που έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή με άδεια χρήσης από άλλο υπολογιστή για την κοινή χρήση μιας περιόδου λειτουργίας με χρήση της Απομακρυσμένης βοήθειας ή παρόμοιων τεχνολογιών. Ο όρος "περίοδος λειτουργίας" αναφέρεται στην εμπειρία της αλληλεπίδρασης με το λογισμικό, άμεσα ή έμμεσα, μέσω οποιουδήποτε συνδυασμού περιφερειακών συσκευών εισόδου, εξόδου και προβολής.
ζ.	Επέκταση Media Center. Μπορείτε να έχετε πέντε περιόδους λειτουργίας της Επέκτασης Media Center (ή άλλου λογισμικού ή συσκευών που παρέχουν παρόμοια λειτουργικότητα για παρόμοιο σκοπό) που εκτελούνται ταυτόχρονα, για να προβάλλετε το περιβάλλον εργασίας χρήστη ή το περιεχόμενο του λογισμικού σε άλλες οθόνες ή συσκευές.
η.	Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος. Εάν το λογισμικό περιλαμβάνει πρόσβαση σε μια υπηρεσία ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος που εμφανίζει προσαρμοσμένα προγράμματα τηλεόρασης ισχύει ξεχωριστή σύμβαση παροχής υπηρεσίας για αυτήν την υπηρεσία. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της σύμβασης παροχής υπηρεσίας μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το λογισμικό αλλά δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος. Η υπηρεσία ενδέχεται να περιέχει διαφημιστικό περιεχόμενο και σχετικά δεδομένα, τα οποία λαμβάνονται και αποθηκεύονται από το λογισμικό. Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές. Συμβουλευτείτε τις πληροφορίες του λογισμικού για οδηγίες σχετικά με την πρόσβαση στη σύμβαση παροχής υπηρεσίας.
θ.	Σχετικές πληροφορίες μέσων. Εάν ζητήσετε σχετικές πληροφορίες μέσων ως τμήμα της εμπειρίας αναπαραγωγής, τα δεδομένα που σας παρέχονται ενδέχεται να μην είναι στην τοπική γλώσσα σας. Ορισμένες χώρες ή περιοχές έχουν νόμους και κανονισμούς οι οποίοι ενδέχεται να περιορίζουν ή να μειώνουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ορισμένου τύπου περιεχόμενο.
ι.	Χρήση του Media Center σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Media Center δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε κάθε χώρα. Για παράδειγμα, παρόλο που οι πληροφορίες του Media Center ενδέχεται να αναφέρονται σε συγκεκριμένες δυνατότητες, όπως έναν ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος ή στον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων ενός δέκτη τηλεόρασης, αυτές οι δυνατότητες ενδέχεται να μην λειτουργούν στην περιοχή σας. Ανατρέξτε στις πληροφορίες του Media Center για μια λίστα δυνατοτήτων που ενδέχεται να μην λειτουργούν στην περιοχή σας.
4.	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.
Η ενεργοποίηση συσχετίζει τη χρήση του λογισμικού με έναν συγκεκριμένο υπολογιστή. Κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης, το λογισμικό θα αποστείλει πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό και τον υπολογιστή στη Microsoft. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν την έκδοση, τη γλώσσα και το κλειδί προϊόντος του λογισμικού, τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet του υπολογιστή και τις πληροφορίες που προέρχονται από τη ρύθμιση παραμέτρων του υλικού του υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104609. Η χρήση του λογισμικού σημαίνει ότι αποδέχεστε την αποστολή αυτών των πληροφοριών. Αν έχετε κατάλληλη άδεια χρήσης, έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε την έκδοση του λογισμικού που έχει εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης μέχρι το επιτρεπόμενο χρονικό όριο ενεργοποίησης. Δεν έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό όταν παρέλθει το επιτρεπόμενο χρονικό όριο ενεργοποίησης, εκτός και αν ενεργοποιηθεί το λογισμικό. Αυτό συμβαίνει για να αποτραπεί η χωρίς άδεια χρήση του λογισμικού. Δεν έχετε το δικαίωμα να αποφύγετε ή να παρακάμψετε την ενεργοποίηση. Εάν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο Internet, το λογισμικό ενδέχεται να συνδεθεί αυτόματα με τη Microsoft για ενεργοποίηση. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε το λογισμικό μη αυτόματα μέσω Internet ή μέσω τηλεφώνου. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να ισχύουν οι χρεώσεις των υπηρεσιών Internet και τηλεφωνίας. Ορισμένες αλλαγές στα συστατικά στοιχεία του υπολογιστή σας ή στο λογισμικό ενδέχεται να απαιτούν νέα ενεργοποίηση του λογισμικού. Θα αποστέλλεται υπενθύμιση από το λογισμικό σχετικά με την ενεργοποίησή του μέχρι να το ενεργοποιήσετε.
5.	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ.
a.	Η επικύρωση επιβεβαιώνει ότι το λογισμικό έχει ενεργοποιηθεί και έχει την κατάλληλη άδεια χρήσης. Επίσης, επαληθεύει ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία μη εξουσιοδοτημένη αλλαγή στις λειτουργίες επικύρωσης, παραχώρησης άδειας χρήσης ή ενεργοποίησης του λογισμικού. Ακόμη, κατά την επικύρωση μπορεί να διενεργείται έλεγχος για λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας ή μη εξουσιοδοτημένο λογισμικό που σχετίζεται με τέτοιες μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές. Ένας έλεγχος επικύρωσης που επιβεβαιώνει ότι έχετε την κατάλληλη άδεια χρήσης σάς επιτρέπει να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το λογισμικό, ορισμένες δυνατότητες του λογισμικού ή να αποκτήσετε πρόσθετα πλεονεκτήματα. Δεν επιτρέπεται να παρακάμψετε την επικύρωση. Αυτό συμβαίνει για να αποτρέπεται η χρήση του λογισμικού χωρίς άδεια χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104610.
b.	Κατά διαστήματα, το λογισμικό θα εκτελεί έλεγχο επικύρωσης του λογισμικού. Ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιείται από το λογισμικό ή από τη Microsoft. Για να ενεργοποιηθούν η λειτουργία ενεργοποίησης και οι έλεγχοι επικύρωσης, το λογισμικό μπορεί να απαιτεί, κατά διαστήματα, ενημερώσεις ή πρόσθετες λήψεις των λειτουργιών επικύρωσης, παραχώρησης άδειας χρήσης ή ενεργοποίησης του λογισμικού. Οι ενημερώσεις και οι λήψεις απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία του λογισμικού, ενώ η λήψη και η εγκατάστασή τους μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Κατά τη διάρκεια ή κατόπιν του ελέγχου επικύρωσης, το λογισμικό μπορεί να στείλει στη Microsoft πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό, τον υπολογιστή και τα αποτελέσματα του ελέγχου επικύρωσης. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, η έκδοση και το κλειδί προϊόντος του λογισμικού, τυχόν μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στις λειτουργίες επικύρωσης, παραχώρησης άδειας χρήσης ή ενεργοποίησης του λογισμικού, τυχόν σχετικό κακόβουλο ή μη εξουσιοδοτημένο λογισμικό που βρέθηκε, καθώς και η διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet του υπολογιστή. Η Microsoft δεν κάνει χρήση των πληροφοριών αυτών για να εξακριβώσει την ταυτότητά σας ή να επικοινωνήσει μαζί σας. Η χρήση του λογισμικού σημαίνει ότι αποδέχεστε την αποστολή αυτών των πληροφοριών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επικύρωση και τις πληροφορίες που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια ή μετά τον έλεγχο επικύρωσης, ανατρέξτε στη διεύθυνση go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104611.
c.	Αν ύστερα από έναν έλεγχο επικύρωσης αποδειχθεί ότι το λογισμικό είναι πλαστό, δεν έχει κατάλληλη άδεια χρήσης ή δεν είναι γνήσιο προϊόν Windows ή εάν περιλαμβάνει μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές, τότε η λειτουργικότητα και η χρήση του λογισμικού θα επηρεαστούν. Για παράδειγμα:
Η Microsoft ενδέχεται
·	να επιδιορθώσει το λογισμικό και να καταργήσει, να θέσει σε καραντίνα ή να απενεργοποιήσει τυχόν μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές που μπορεί να επηρεάζουν τη σωστή χρήση του λογισμικού, όπως η παράκαμψη των λειτουργιών ενεργοποίησης ή επικύρωσης του λογισμικού ή
·	να ελέγξει και να καταργήσει λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας ή μη εξουσιοδοτημένο λογισμικό, το οποίο είναι γνωστό ότι σχετίζεται με τέτοιες μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή
·	να παρέχει ανακοίνωση ότι η άδεια χρήσης του λογισμικού δεν είναι έγκυρη ή ότι το λογισμικό δεν είναι γνήσιο προϊόν των Windows,
και εσείς ενδέχεται
·	να λαμβάνετε υπενθυμίσεις για να αποκτήσετε ένα αντίγραφο του λογισμικού με κατάλληλη άδεια χρήσης ή
·	να χρειαστεί να ακολουθήσετε τις οδηγίες της Microsoft για να αποκτήσετε άδεια χρήσης και νέας ενεργοποίησης του λογισμικού,
και ενδέχεται εσείς να μην μπορείτε
·	να χρησιμοποιήσετε ή να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το λογισμικό ή κάποιες από τις δυνατότητες του λογισμικού ή
·	να αποκτήσετε ορισμένες ενημερώσεις ή αναβαθμίσεις από τη Microsoft.
δ.	Μπορείτε να αποκτήσετε ενημερώσεις ή αναβαθμίσεις για το λογισμικό μόνο από τη Microsoft ή από εξουσιοδοτημένες πηγές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση ενημερώσεων από εξουσιοδοτημένες πηγές, ανατρέξτε στη διεύθυνση go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104612.
6.	ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Εάν ενεργοποιηθεί, ο Windows Defender θα αναζητήσει στον υπολογιστή σας "λογισμικό υποκλοπής spyware", "λογισμικό ανεπιθύμητων διαφημίσεων (adware)" και άλλο δυνητικά ανεπιθύμητο λογισμικό. Εάν εντοπίσει δυνητικά ανεπιθύμητο λογισμικό, το λογισμικό θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να το αγνοήσετε, να το απενεργοποιήσετε (θέσετε σε καραντίνα) ή να το καταργήσετε. Το πιθανά ανεπιθύμητο λογισμικό με την ένδειξη "υψηλή" ή "σοβαρή" θα καταργηθεί αυτόματα μετά τη σάρωση, εκτός εάν αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση. Η κατάργηση ή η απενεργοποίηση δυνητικά ανεπιθύμητου λογισμικού ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα
·	τη διακοπή λειτουργίας άλλου λογισμικού στον υπολογιστή σας, ή
·	την παραβίαση εκ μέρους σας της άδειας χρήσης άλλου λογισμικού στον υπολογιστή σας.
Με τη χρήση αυτού του λογισμικού, είναι πιθανό να καταργήσετε ή να απενεργοποιήσετε άλλο λογισμικό, το οποίο δεν είναι πιθανώς ανεπιθύμητο λογισμικό.
7.	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ INTERNET. Μαζί με το λογισμικό, η Microsoft παρέχει υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet. Η Microsoft έχει το δικαίωμα να τις αλλάξει ή να τις καταργήσει ανά πάσα στιγμή.
a.	Συναίνεση για υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet. Οι δυνατότητες λογισμικού που περιγράφονται παρακάτω και στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων των Windows 7 συνδέονται με τα συστήματα υπολογιστών της Microsoft ή της υπηρεσίας παροχής μέσω του Internet. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν πρόκειται να λάβετε ξεχωριστή προειδοποίηση κατά τη σύνδεσή τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες ή να μην τις χρησιμοποιείτε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις δυνατότητες, ανατρέξτε στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων των Windows 7 στη διεύθυνση go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104604. Η χρήση αυτών των δυνατοτήτων σημαίνει ότι αποδέχεστε την αποστολή των πληροφοριών που περιγράφονται παρακάτω. Η Microsoft δεν κάνει χρήση των πληροφοριών αυτών για να εξακριβώσει την ταυτότητά σας ή να επικοινωνήσει μαζί σας.
Πληροφορίες Υπολογιστή. Οι παρακάτω δυνατότητες χρησιμοποιούν πρωτόκολλα Internet, τα οποία αποστέλλουν στα κατάλληλα συστήματα πληροφορίες υπολογιστών, όπως τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet που χρησιμοποιείτε, τον τύπο του λειτουργικού συστήματος, το πρόγραμμα περιήγησής σας, το όνομα και την έκδοση του λογισμικού που χρησιμοποιείτε, καθώς και τον κωδικό γλώσσας του υπολογιστή, στον οποίο εγκαταστήσατε το λογισμικό. Η Microsoft χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να καταστήσει διαθέσιμες σε εσάς τις υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet.
·	Τοποθέτηση και άμεση λειτουργία και Επεκτάσεις τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας. Μπορείτε να συνδέσετε νέο υλικό στον υπολογιστή σας, είτε απευθείας είτε μέσω δικτύου. Ο υπολογιστής σας ενδέχεται να μην διαθέτει τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης που απαιτούνται για την επικοινωνία με αυτό το υλικό. Σε αυτή την περίπτωση, η δυνατότητα ενημέρωσης του λογισμικού μπορεί να λάβει το πρόγραμμα οδήγησης από τη Microsoft και να το εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας. Ένας διαχειριστής μπορεί να απενεργοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα ενημέρωσης.
·	Windows Update. Για να ενεργοποιηθεί η κατάλληλη λειτουργία της υπηρεσίας Windows Update στο λογισμικό (αν τη χρησιμοποιείτε), κατά διαστήματα θα απαιτούνται ενημερώσεις και λήψεις για την υπηρεσία Windows Update, και η εγκατάστασή τους θα γίνεται χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.
·	Δυνατότητες Περιεχομένου Web. Το λογισμικό διαθέτει δυνατότητες που μπορούν να ανακτήσουν σχετικό περιεχόμενο από τη Microsoft και να το διαθέσουν σε εσάς. Παραδείγματα αυτών των δυνατοτήτων είναι οι εικόνες clip art, τα πρότυπα, η ηλεκτρονική εκπαίδευση και υποστήριξη και το Appshelp. Μπορείτε να επιλέξετε να μην χρησιμοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες περιεχομένου Web.
·	Ψηφιακά πιστοποιητικά. Το λογισμικό χρησιμοποιεί ψηφιακά πιστοποιητικά. Αυτά τα ψηφιακά πιστοποιητικά επιβεβαιώνουν την ταυτότητα των χρηστών Internet στέλνοντας κρυπτογραφημένες πληροφορίες με το πρότυπο X.509. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την ψηφιακή υπογραφή αρχείων και μακροεντολών με στόχο την επαλήθευση της ακεραιότητας και της προέλευσης του περιεχομένου των αρχείων. Το λογισμικό ανακτά πιστοποιητικά και ενημερώνει τις λίστες ανάκλησης πιστοποιητικών μέσω Internet, όταν αυτό είναι διαθέσιμο.
·	Αυτόματη Ενημέρωση Ρίζας. Η δυνατότητα Αυτόματης Ενημέρωσης Ρίζας ενημερώνει τη λίστα με τις αρχές αξιόπιστων πιστοποιητικών. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Αυτόματης Ενημέρωσης Ρίζας.
·	Διαχείριση Δικαιωμάτων Ψηφιακού Περιεχομένου Πολυμέσων των Windows. Οι κάτοχοι περιεχομένου χρησιμοποιούν την τεχνολογία διαχείρισης δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου πολυμέσων των Windows ("WMDRM") για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας τους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Το παρόν λογισμικό και το λογισμικό άλλων κατασκευαστών χρησιμοποιεί την τεχνολογία WMDRM για την αναπαραγωγή και αντιγραφή περιεχομένου που προστατεύεται με την τεχνολογία WMDRM. Εάν το λογισμικό δεν προστατεύει το περιεχόμενο, οι κάτοχοι του περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν από τη Microsoft να ανακαλέσει τη δυνατότητα του λογισμικού να χρησιμοποιεί την τεχνολογία WMDRM για την αναπαραγωγή ή αντιγραφή προστατευόμενου περιεχομένου. Η ανάκληση δεν επηρεάζει άλλο περιεχόμενο. Όταν πραγματοποιείτε λήψη αδειών χρήσης για προστατευόμενο περιεχόμενο συμφωνείτε ότι η Microsoft μπορεί να συμπεριλάβει μια λίστα ανάκλησης μαζί με τις άδειες χρήσης. Οι κάτοχοι του περιεχομένου ενδέχεται να σας ζητήσουν να αναβαθμίσετε την τεχνολογία WMDRM για να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Το λογισμικό της Microsoft που διαθέτει τεχνολογία WMDRM θα ζητήσει τη συγκατάθεσή σας πριν από την αναβάθμιση. Εάν απορρίψετε την αίτηση αναβάθμισης, δεν θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο που απαιτεί την αναβάθμιση. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις δυνατότητες WMDRM που έχουν πρόσβαση στο Internet. Ακόμα και όταν αυτές οι δυνατότητες είναι απενεργοποιημένες, μπορείτε να αναπαράγετε περιεχόμενο για το οποίο διαθέτετε έγκυρη άδεια χρήσης.
·	Windows Media Player. Όταν χρησιμοποιείτε το Windows Media Player, το τελευταίο ελέγχει στη Microsoft εάν τυχόν υπάρχουν
·	συμβατές ηλεκτρονικές μουσικές υπηρεσίες στην περιοχή σας και
·	νέες εκδόσεις του προγράμματος.
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη διεύθυνση go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104605.
·	Κατάργηση λογισμικού κακόβουλης λειτουργίας. Κατά τη διαδικασία ρύθμισης του λογισμικού, αν επιλέξετε "Λήψη σημαντικών ενημερώσεων για την εγκατάσταση", το λογισμικό ενδέχεται να ελέγξει και να καταργήσει από τον υπολογιστή σας το λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας. Το "λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας" είναι κακόβουλο λογισμικό. Εάν το λογισμικό εκτελεστεί, θα καταργήσει το κακόβουλο λογισμικό που περιγράφεται και ενημερώνεται στην τοποθεσία www.support.microsoft.com/?kbid=890830. Κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου για λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας, θα αποσταλεί μια αναφορά στη Microsoft με συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας που ανιχνεύτηκε, τα σφάλματα και άλλες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση του λογισμικού, καθώς και άλλων προϊόντων και υπηρεσιών της Microsoft. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτές τις αναφορές δεν θα χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση της ταυτότητάς σας ή για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αναφοράς του λογισμικού, ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στην τοποθεσία www.support.microsoft.com/?kbid=890830. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων του Εργαλείου κατάργησης λογισμικού κακόβουλης λειτουργίας των Windows στην τοποθεσία go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=113995.
·	Αναγνώριση δικτύου. Αυτή η δυνατότητα προσδιορίζει εάν ένα σύστημα είναι συνδεδεμένο με ένα δίκτυο είτε με παθητική παρακολούθηση της κυκλοφορίας δικτύου είτε με ενεργά ερωτήματα DNS ή HTTP. Το ερώτημα μεταφέρει μόνο τυπικές πληροφορίες TCP/IP ή DNS για σκοπούς δρομολόγησης. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την δυνατότητα ενεργών ερωτημάτων μέσω μιας ρύθμισης μητρώου.
·	Υπηρεσία Ώρας των Windows. Αυτή η υπηρεσία συγχρονίζεται με το time.windows.com μία φορά την εβδομάδα για να ρυθμίζει σωστά την ώρα του υπολογιστή σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα ή να επιλέξετε την προέλευση ώρας που προτιμάτε από τη βοηθητική εφαρμογή "Ημερομηνία και ώρα" του Πίνακα Ελέγχου. Η σύνδεση χρησιμοποιεί το τυπικό πρωτόκολλο NTP.
·	Υπηρεσία Μετάβασης IPv6 Μετάφρασης Διευθύνσεων Δικτύου (IPv6 NAT Traversal - Teredo). Αυτή η δυνατότητα βοηθάει τις υπάρχουσες οικιακές συσκευές πυλών Internet να μεταβούν στο IPv6. Το IPv6 είναι η επόμενη γενιά του πρωτοκόλλου Internet. Βοηθά στην ενεργοποίηση σύνδεσης από άκρο σε άκρο, η οποία είναι συνήθως απαραίτητη στις ομότιμες εφαρμογές (peer-to-peer). Για να το κάνετε αυτό, κάθε φορά που ξεκινάτε το λογισμικό, η υπηρεσία προγράμματος-πελάτη Teredo προσπαθεί να εντοπίσει μια δημόσια υπηρεσία Teredo Internet. Αυτό γίνεται αποστέλλοντας ένα ερώτημα μέσω του Internet. Αυτό το ερώτημα μεταφέρει μόνο τυπικές πληροφορίες Υπηρεσίας Ονομασίας Τομέα ώστε να καθορίζεται εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο Internet και μπορεί να εντοπίσει μια δημόσια υπηρεσία Teredo. Εάν
·	χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή που χρειάζεται σύνδεση IPv6 ή
·	ρυθμίζετε τις παραμέτρους του τείχους προστασίας ώστε να επιτρέπεται πάντα σύνδεση IPv6,
Τότε από προεπιλογή αποστέλλονται τυπικές πληροφορίες πρωτοκόλλου Internet στην υπηρεσία Teredo στη Microsoft σε τακτά χρονικά διαστήματα. Καμία άλλη πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή την προεπιλογή, ώστε να χρησιμοποιούνται διακομιστές που δεν ανήκουν στη Microsoft. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα χρησιμοποιώντας ένα βοηθητικό πρόγραμμα γραμμής εντολών που ονομάζεται "netsh".
·	Επιταχυντές. Όταν κάνετε κλικ σε έναν Επιταχυντή στον Internet Explorer ή κινείτε το ποντίκι σας πάνω από αυτόν, οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες πληροφορίες ενδέχεται να σταλούν στην υπηρεσία παροχής:
·	ο τίτλος και η πλήρης διεύθυνση Web ή URL της τρέχουσας ιστοσελίδας,
·	τυπικές πληροφορίες υπολογιστή και
·	οποιοδήποτε περιεχόμενο επιλέξατε
Εάν χρησιμοποιείτε Επιταχυντή που παρέχεται από τη Microsoft, η χρήση των πληροφοριών που αποστέλλονται υπόκειται στην ηλεκτρονική Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft. Η δήλωση αυτή είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση go.microsoft.com/fwlink/?linkid=31493. Εάν χρησιμοποιείτε Επιταχυντή τρίτου μέρους, η χρήση των πληροφοριών που αποστέλλονται υπόκειται στις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων του τρίτου μέρους.
·	Υπηρεσία προτάσεων αναζήτησης. Στον Internet Explorer, όταν πληκτρολογείτε ένα ερώτημα αναζήτησης στο πλαίσιο "Άμεση αναζήτηση" ή πληκτρολογείτε ένα λατινικό ερωτηματικό (?) πριν από τον όρο αναζήτησής σας στη Γραμμή διευθύνσεων, θα δείτε προτάσεις αναζήτησης, ενώ πληκτρολογείτε (εάν υποστηρίζονται από την υπηρεσία παροχής αναζήτησής σας). Ό,τι πληκτρολογείτε έπειτα από λατινικό ερωτηματικό (?) στο πλαίσιο "Άμεση αναζήτηση" ή στη Γραμμή διευθύνσεων, αποστέλλεται στην υπηρεσία παροχής αναζήτησης ενώ εσείς πληκτρολογείτε. Επιπλέον, όταν πατάτε το πλήκτρο Enter ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση", το κείμενο στο πλαίσιο "Άμεση αναζήτηση" ή στη Γραμμή διευθύνσεων αποστέλλεται στην υπηρεσία παροχής αναζήτησης. Εάν χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία αναζήτησης της Microsoft, η χρήση των πληροφοριών που αποστέλλονται υπόκειται στην ηλεκτρονική Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft. Η δήλωση αυτή είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση go.microsoft.com/fwlink/?linkid=31493. Εάν χρησιμοποιείτε άλλη υπηρεσία παροχής αναζήτησης, η χρήση των πληροφοριών που αποστέλλονται υπόκειται στις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων της συγκεκριμένης υπηρεσίας παροχής αναζήτησης. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις προτάσεις αναζήτησης ανά πάσα στιγμή. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε την επιλογή "Διαχείριση προσθέτων", στο κουμπί "Εργαλεία" του Internet Explorer. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία προτάσεων αναζήτησης, ανατρέξτε στη διεύθυνση go.microsoft.com/fwlink/?linkid=128106.
·	Συγκατάθεση για Ενημέρωση Υπέρυθρου Πομπού/Δέκτη. Το λογισμικό ενδέχεται να περιέχει τεχνολογία η οποία διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία της συσκευής υπέρυθρου πομπού/δέκτη που παρέχεται με ορισμένα προϊόντα τα οποία βασίζονται στο Media Center. Συμφωνείτε ότι το λογισμικό μπορεί να ενημερώνει το υλικολογισμικό αυτού του υπολογιστή.
·	Ηλεκτρονικές προωθήσεις του Media Center. Αν χρησιμοποιείτε δυνατότητες Media Center του λογισμικού για πρόσβαση σε περιεχόμενο που βασίζεται στο Internet ή σε άλλες υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet, οι υπηρεσίες αυτές ενδέχεται να λάβουν τις ακόλουθες πληροφορίες από το λογισμικό, για να σας επιτρέπουν τη λήψη, την αποδοχή και τη χρήση ορισμένων διαφημιστικών προσφορών:
·	συγκεκριμένες πληροφορίες υπολογιστή, για παράδειγμα, τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet, τον τύπο του λειτουργικού συστήματος και του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, καθώς και το όνομα και την έκδοση του λογισμικού που χρησιμοποιείτε, 
·	το περιεχόμενο που ζητήθηκε και
·	τον κωδικό γλώσσας του υπολογιστή στον οποίο εγκαταστήσατε το λογισμικό.
Η χρήση των δυνατοτήτων του Media Center για τη σύνδεση σε αυτές τις υπηρεσίες εκλαμβάνεται ως συγκατάθεση εκ μέρους σας στη συλλογή και χρήση τέτοιων πληροφοριών.
b.	Χρήση πληροφοριών. Η Microsoft ενδέχεται να χρησιμοποιήσει πληροφορίες του υπολογιστή, πληροφορίες από τους επιταχυντές, πληροφορίες από τις προτάσεις αναζήτησης, τις αναφορές σφαλμάτων και τις αναφορές Λογισμικού Κακόβουλης Λειτουργίας για τη βελτίωση του λογισμικού και των υπηρεσιών της. Ενδέχεται επίσης να μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες με τρίτους, για παράδειγμα με προμηθευτές υλικού και λογισμικού. Αυτοί ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες για να βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας των προϊόντων τους με λογισμικό της Microsoft.
c.	Κακή χρήση των υπηρεσιών που βασίζονται στο Internet. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε αυτές τις υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει τις ίδιες ή να εμποδίσει τη χρήση τους από οποιονδήποτε άλλο. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες για να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία, δεδομένο, λογαριασμό ή δίκτυο με οποιονδήποτε τρόπο.
8.	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Παραχωρείται μόνο η άδεια χρήσης του λογισμικού. Δεν πωλείται το λογισμικό. Αυτή η σύμβαση σάς παρέχει μόνο ορισμένα δικαιώματα για τη χρήση των δυνατοτήτων που περιλαμβάνονται στην έκδοση του λογισμικού για την οποία σας έχει παραχωρηθεί άδεια χρήσης. Ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος εγκατάστασης και η Microsoft επιφυλάσσονται όλων των υπόλοιπων δικαιωμάτων. Εκτός εάν το εφαρμοστέο δίκαιο σάς παραχωρεί περισσότερα δικαιώματα, παρά τον παρόντα περιορισμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό μόνο σύμφωνα με όσα προβλέπονται ρητά στην παρούσα σύμβαση. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να συμμορφωθείτε με όλους τους τεχνικούς περιορισμούς που υπάρχουν στο λογισμικό και οι οποίοι σας επιτρέπουν να το χρησιμοποιείτε μόνο με συγκεκριμένους τρόπους. Δεν επιτρέπεται
·	η παράβλεψη τυχόν τεχνικών περιορισμών του λογισμικού,
·	η αποσυμπίληση ή η ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα του λογισμικού, εκτός εάν και μόνο στην έκταση που τέτοιες δραστηριότητες επιτρέπονται ρητά από το εφαρμοστέο δίκαιο, παρά τον παραπάνω περιορισμό,
·	η χρήση στοιχείων του λογισμικού για την εκτέλεση εφαρμογών που δεν εκτελούνται στο λογισμικό,
·	η δημιουργία περισσότερων αντιγράφων του λογισμικού από όσων ορίζονται σε αυτήν τη σύμβαση ή σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, παρά τον παραπάνω περιορισμό,
·	η δημοσίευση του λογισμικού σε άλλους με σκοπό την αντιγραφή,
·	η ενοικίαση, η εκμίσθωση ή ο δανεισμός του λογισμικού ή
·	η χρήση του λογισμικού για την παροχή εμπορικών υπηρεσιών φιλοξενίας λογισμικού.
9.	ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ MICROSOFT .NET. Το λογισμικό περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα στοιχεία του .NET Framework ("Στοιχεία .NET"). Μπορείτε να διεξάγετε εσωτερικές μετρήσεις επιδόσεων αυτών των στοιχείων. Μπορείτε να αποκαλύψετε τα αποτελέσματα οποιασδήποτε μέτρησης επιδόσεων αυτών των στοιχείων, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεστε με τους όρους που αναφέρονται στη διεύθυνση go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη σύμβαση έχετε με τη Microsoft, εάν αποκαλύψετε τέτοια αποτελέσματα μετρήσεων επιδόσεων, η Microsoft θα έχει το δικαίωμα να αποκαλύψει τα αποτελέσματα μετρήσεων επιδόσεων που διεξάγει για τα δικά σας προϊόντα τα οποία είναι ανταγωνιστικά του σχετικού Στοιχείου .NET, με την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεται με τους ίδιους όρους που αναφέρονται στη διεύθυνση go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.
10.	ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Επιτρέπεται να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας του λογισμικού. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μόνο για την επανεγκατάσταση του λογισμικού στον υπολογιστή με άδεια χρήσης.
11.	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ. Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει έγκυρη πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή στο εσωτερικό σας δίκτυο επιτρέπεται να αντιγράψει και να χρησιμοποιήσει την τεκμηρίωση για σκοπούς εσωτερικής αναφοράς.
12.	ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Δεν επιτρέπεται η πώληση λογισμικού που φέρει την ένδειξη "Όχι για μεταπώληση" ("Not for Resale" ή "NFR"). 
13.	ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ. Εάν το λογισμικό έχει σημανθεί ότι απαιτεί ενεργοποίηση σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, τότε μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτό το λογισμικό μόνο στη γεωγραφική περιοχή που επισημαίνεται στη συσκευασία του λογισμικού ή του υπολογιστή. Μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε το λογισμικό εκτός αυτής της περιοχής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους γεωγραφικούς περιορισμούς, επισκεφθείτε τη διεύθυνση go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397.
14.	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ. Για να χρησιμοποιήσετε λογισμικό αναβάθμισης, πρέπει πρώτα να διαθέτετε άδεια χρήσης για λογισμικό που είναι κατάλληλο για αναβάθμιση. Κατά την αναβάθμιση, αυτή η σύμβαση θα αντικαταστήσει τη σύμβαση του παλαιότερου λογισμικού. Μετά την αναβάθμιση, δεν μπορείτε πια να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό από το οποίο έγινε η αναβάθμιση.
15.	ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.
a.	Γνήσιο Αποδεικτικό Άδειας Χρήσης. Εάν αποκτήσατε το λογισμικό σε υπολογιστή ή σε δίσκο ή άλλο μέσο, μια γνήσια ετικέτα Πιστοποιητικού Αυθεντικότητας (Certificate of Authenticity ή COA) της Microsoft και ένα γνήσιο αντίγραφο του λογισμικού πιστοποιούν ότι πρόκειται για λογισμικό με άδεια χρήσης. Για να έχει ισχύ, αυτή η ετικέτα πρέπει να είναι κολλημένη στον υπολογιστή ή να εμφανίζεται στη συσκευασία του κατασκευαστή ή του υπεύθυνου εγκατάστασης. Εάν αποκτήσετε την ετικέτα ξεχωριστά, δεν είναι έγκυρη. Πρέπει να φυλάξετε την ετικέτα στον υπολογιστή ή τη συσκευασία που φέρει την ετικέτα, για να αποδείξετε ότι έχετε άδεια να χρησιμοποιείτε το λογισμικό. Εάν ο υπολογιστής συνοδεύεται από περισσότερες από μία γνήσιες ετικέτες Πιστοποιητικού Αυθεντικότητας (COA), επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε κάθε έκδοση του λογισμικού που πιστοποιείται σε αυτές τις ετικέτες.
b.	Άδεια χρήσης Windows Anytime Upgrade. Εάν αναβαθμίσετε το λογισμικό μέσω του Windows Anytime Upgrade, το αποδεικτικό άδειας χρήσης προσδιορίζεται από
·	τη γνήσια ετικέτα Πιστοποιητικού Αυθεντικότητας (COA) της Microsoft για το λογισμικό από το οποίο έγινε η αναβάθμιση και
·	την ετικέτα του γνήσιου αποδεικτικού άδειας χρήσης της Microsoft από τον εξοπλισμό του Windows Anytime Upgrade που χρησιμοποιήσατε για την αναβάθμιση. Η απόδειξη αγοράς ενδέχεται να επαληθευτεί μέσω των αρχείων του προμηθευτή σας.
c.	Για να προσδιορίσετε τη γνησιότητα του λογισμικού Microsoft, μεταβείτε στη διεύθυνση www.howtotell.com.
16.	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ. Μπορείτε να μεταβιβάσετε το λογισμικό απευθείας σε τρίτο πρόσωπο μόνο μαζί με τον υπολογιστή με άδεια χρήσης. Η μεταβίβαση πρέπει να αφορά το λογισμικό και την ετικέτα Πιστοποιητικού Αυθεντικότητας. Δεν επιτρέπεται να διατηρείτε τυχόν αντίγραφα του λογισμικού ή οποιασδήποτε προηγούμενης έκδοσης. Πριν από οποιαδήποτε επιτρεπόμενη μεταβίβαση, ο άλλος χρήστης πρέπει να συμφωνεί ότι η παρούσα σύμβαση ισχύει για τη μεταβίβαση και χρήση του λογισμικού.
17.	ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΙΚΟΝΑΣ H.264/AVC, το προτυπο βιντεο VC-1, το προτυπο εικονασ MPEG-4 και το προτυπο βιντεο MPEG-2. Το παρόν λογισμικό περιλαμβάνει τεχνολογία συμπίεσης εικόνων H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Part 2 και MPEG-2. Η MPEG LA, L.L.C. απαιτεί την εξής κοινοποίηση:
Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 VISUAL ΚΑΙ MPEG-2 VIDEO ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ (Α) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΥΠΑ (“ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΙΝΤΕΟ”) ‘Η/ΚΑΙ ΓΙΑ (Β) ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 ΚΑΙ MPEG-2 ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ‘Η ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΠΑΡΟΧΕΑ ΒΙΝΤΕΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΔΕΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΒΙΝΤΕΟ. ΚΑΜΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΑΝ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΟΥΤΕ ΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA, L.L.C. ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ WWW.MPEGLA.COM.
18.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ. Το λογισμικό περιλαμβάνει προγράμματα άλλων κατασκευαστών. Οι όροι άδειας χρήσης αυτών των προγραμμάτων ισχύουν για τη χρήση τους.
19.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. Το λογισμικό υπόκειται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς των Η.Π.Α. σχετικά με τις εξαγωγές. Πρέπει να συμμορφώνεστε με την εθνική και διεθνή νομοθεσία και τους κανονισμούς σχετικά με τις εξαγωγές που ισχύουν για το λογισμικό. Αυτή η νομοθεσία περιλαμβάνει περιορισμούς προορισμού, τελικών χρηστών και τελικής χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.microsoft.com/exporting.
20.	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Για το λογισμικό γενικά, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον υπεύθυνο εγκατάστασης για επιλογές υποστήριξης. Καλέστε τον αριθμό που παρέχεται με το λογισμικό για να απευθυνθείτε στην τεχνική υποστήριξη. Για ενημερώσεις και συμπληρώματα που λαμβάνονται απευθείας από τη Microsoft, η Microsoft παρέχει υποστήριξη όπως περιγράφεται στη διεύθυνση www.support.microsoft.com/common/international.aspx. Εάν χρησιμοποιείτε λογισμικό που δεν συνοδεύεται από την κατάλληλη άδεια χρήσης, δεν θα δικαιούστε να λαμβάνετε υπηρεσίες υποστήριξης.
21.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. Αυτή η σύμβαση (συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης που ακολουθεί), οι πρόσθετοι όροι (συμπεριλαμβανομένων των έντυπων όρων άδειας που συνοδεύουν το λογισμικό και είναι δυνατό να τροποποιήσουν ή να αντικαταστήσουν ορισμένους ή όλους αυτούς τους όρους), και οι όροι για συμπληρώματα, ενημερώσεις, υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet και υπηρεσίες υποστήριξης, αποτελούν τη συνολική σύμβαση για το λογισμικό και τις υπηρεσίες υποστήριξης.
22.	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ.
a.	Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν αποκτήσατε το λογισμικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, η παρούσα σύμβαση διέπεται από το δίκαιο της πολιτείας της Ουάσινγκτον, το οποίο ισχύει για αξιώσεις σε περίπτωση παραβίασης της σύμβασης, ανεξάρτητα από τυχόν αντιφάσεις του δικαίου. Όλες οι υπόλοιπες αξιώσεις διέπονται από το δίκαιο της χώρας όπου διαμένετε, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων που καλύπτονται από το δίκαιο προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού και αδικοπραξίας.
b.	Χώρες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν αποκτήσατε το λογισμικό σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ισχύει το δίκαιο της συγκεκριμένης χώρας.
23.	ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ. Αυτή η σύμβαση περιγράφει συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα. Ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα σύμφωνα με το δίκαιο της πολιτείας ή της χώρας σας. Ενδέχεται επίσης να έχετε δικαιώματα έναντι του τρίτου μέρους από το οποίο προμηθευτήκατε το λογισμικό. Η παρούσα σύμβαση δεν επηρεάζει τα δικαιώματα που σας αναγνωρίζονται από το δίκαιο της πολιτείας ή της χώρας σας, εφόσον τούτο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με το δίκαιο αυτό.
24.	ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ. Εκτός από οποιαδήποτε αποζημίωση που ενδεχομένως σας καταβάλλει ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος εγκατάστασης, δεν μπορείτε να λάβετε αποζημίωση για άλλες ζημίες, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για αποθετική ζημία, διαφυγόντα κέρδη, ηθική βλάβη ή εύλογη αποζημίωση.
Αυτός ο περιορισμός ισχύει για
·	ζητήματα που σχετίζονται με το λογισμικό, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα) σε τοποθεσίες τρίτων στο Internet ή προγράμματα τρίτων και
·	αξιώσεις για παραβίαση σύμβασης παραβίαση εγγύησης ή προϋποθέσεων, αντικειμενική ευθύνη αμέλεια ή άλλη αδικοπραξία στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.
Επίσης ισχύει ακόμα και αν
·	η επισκευή, αντικατάσταση ή επιστροφή τιμήματος του λογισμικού δεν σας αποζημιώνει πλήρως για οποιαδήποτε απώλεια ή
·	η Microsoft γνώριζε ή θα έπρεπε να γνωρίζει την πιθανότητα των ζημιών.
Το δίκαιο ορισμένων πολιτειών δεν επιτρέπει τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για αποθετικές ζημίες ή της ευθύνης για εύλογη αποζημίωση ή για διαφυγόντα κέρδη. Συνεπώς, ο παραπάνω περιορισμός ή αποκλεισμός μπορεί να μην ισχύει στην περίπτωσή σας. Επίσης, μπορεί να μην ισχύει για την περίπτωσή σας εφόσον το δίκαιο της χώρας σας δεν επιτρέπει τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για αποθετική ζημία ή της ευθύνης για εύλογη αποζημίωση ή διαφυγόντα κέρδη.

***********************************************************************
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Α.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ. Εάν ακολουθείτε τις οδηγίες και το λογισμικό συνοδεύεται από την κατάλληλη άδεια χρήσης, τότε αυτό θα λειτουργεί ουσιαστικά όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση της Microsoft που συνοδεύει το λογισμικό.
Β.	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ. Η περιορισμένη εγγύηση καλύπτει το λογισμικό για 90 ημέρες από την ημερομηνία απόκτησης από τον πρώτο χρήστη. Εάν λάβετε συμπληρώματα, ενημερώσεις ή νέο λογισμικό σε αντικατάσταση άλλου κατά τη διάρκεια των 90 ημερών, τα προαναφερθέντα καλύπτονται για το υπόλοιπο της εγγύησης ή για 30 ημέρες, όποιο από τα δύο έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Εάν μεταβιβάζετε το λογισμικό, το υπόλοιπο της εγγύησης θα ισχύει για τον αποδέκτη.
Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, οποιεσδήποτε σιωπηρές εγγυήσεις, εξασφαλίσεις ή προϋποθέσεις διαρκούν όσο το διάστημα ισχύος της περιορισμένης εγγύησης. Ορισμένα κράτη δεν επιτρέπουν περιορισμούς στη χρονική διάρκεια των σιωπηρών εγγυήσεων. Συνεπώς, οι ανωτέρω περιορισμοί μπορεί να μην ισχύουν στην περίπτωσή σας. Ενδέχεται επίσης να μην ισχύουν στην περίπτωσή σας επειδή ορισμένα κράτη δεν επιτρέπουν περιορισμούς ως προς τη διάρκεια ισχύος των σιωπηρών εγγυήσεων ή προϋποθέσεων.
Γ.	ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει προβλήματα που οφείλονται σε δικές σας ενέργειες (ή αδυναμία ενέργειας), στις ενέργειες άλλων χρηστών ή σε συμβάντα που δεν περιλαμβάνονται στο εύλογο πεδίο ελέγχου του κατασκευαστή ή του υπεύθυνου εγκατάστασης ή της Microsoft.
Δ.	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του κατασκευαστή ή του υπεύθυνου εγκατάστασης το εάν (i) θα επισκευάσουν ή θα αντικαταστήσουν το λογισμικό χωρίς οικονομική επιβάρυνση ή (ii) θα αποδεχτούν την επιστροφή του(ων) προϊόντος(ων) για επιστροφή του τιμήματος που τυχόν καταβλήθηκε. Ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος εγκατάστασης μπορούν επίσης να επισκευάσουν ή να αντικαταστήσουν συμπληρώματα, ενημερώσεις και νέο λογισμικό για αντικατάσταση ή να παράσχουν επιστροφή του τιμήματος που τυχόν καταβλήθηκε σε αυτούς. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον υπεύθυνο εγκατάστασης σχετικά με την πολιτική τους. Αυτή είναι η μόνη αποζημίωση σε περίπτωση παραβίασης της περιορισμένης εγγύησης.
E.	ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ. Ενδέχεται να έχετε επιπλέον δικαιώματα ως καταναλωτής σύμφωνα με την εγχώρια νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτών της χώρας σας, τα οποία η παρούσα σύμβαση δεν μπορεί να αλλάξει.
ΣΤ.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον υπεύθυνο εγκατάστασης για πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της εγγύησης για το λογισμικό. Για την επιστροφή χρημάτων, πρέπει να συμμορφώνεστε με τις πολιτικές επιστροφής του κατασκευαστή ή του υπεύθυνου εγκατάστασης.
Ζ.	ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. Η περιορισμένη εγγύηση είναι η μοναδική άμεση εγγύηση που παρέχει ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος εγκατάστασης ή η Microsoft. Ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος εγκατάστασης και η Microsoft δεν παρέχουν άλλες ρητές εγγυήσεις ή όρους. Στην έκταση που επιτρέπεται από το τοπικό δίκαιο, ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος εγκατάστασης και η Microsoft αποποιούνται των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη προσβολής δικαιωμάτων τρίτων. Εάν το δίκαιο της χώρας σας προβλέπει οποιεσδήποτε σιωπηρές εγγυήσεις ή προϋποθέσεις, παρά την παρούσα αποποίηση, η αποζημίωση που δικαιούστε περιγράφεται στην ανωτέρω διάταξη "Αποζημίωση για παραβίαση εγγύησης", στο βαθμό που επιτρέπεται από το δίκαιο της χώρας σας.
Η.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Η ανωτέρω διάταξη "Περιορισμός και αποκλεισμός ευθύνης αποζημίωσης" ισχύει για παραβιάσεις της παρούσας περιορισμένης εγγύησης.
Η παρούσα εγγύηση σάς παραχωρεί συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα και ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα τα οποία διαφέρουν ανάλογα με την πολιτεία ή τη χώρα.
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